0123-103 01

Meny vecka 38
Måndag
Dillkött serveras med kokt potatis 85 kr

Tisdag
Skaldjurslasagne 85 kr

Onsdag
Kasslergryta med curry, paprika serveras med ris 85 kr

Torsdag
Ugnsbakad lax med saffran med kokt potatis saffran- & apelsinfraiche 85 kr

Fredag
Kallskuren rostbiff med potatisgratäng & rosépepparfraiche 85 kr

Våra klassiska rätter som serveras varje vecka
Bakad potatis med skagenröra alt. currykycklingröra 85 kr
Varmrökt lax med skagenpotatissallad & ägghalva med kräftstjärtar 145 kr
Raggmunk m. bacon & rårörda lingon 85 kr
Pannkakor m. sylt och grädde 80 kr
Sallad Niçoise med tonfisk, ägg, oliver, kokt kall potatis, haricot verts & örtvinägrette 90 kr
Ljummen pastasallad i röd currydressing
m. kyckling, fetaost, oliver, soltorkade tomater, rödlök & ruccola 90 kr
Husets sallad m. fläskfilé, avokado, västerbottenost & vinägrette 90 kr
Ceasarsallad med kycklingfilé & bacon 90 kr
Skaldjurssallad med räkor & kräftstjärtar 90 kr
Välj din egen sallad Massor av tillbehör att välja mellan 90 kr
Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten!
Alla rätter går att få i barnportion för barn upp till 12 år

Välkommen till oss!

www.lillabla.biz
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